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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1094 يونيو 91التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 العشرونو الثامنةالدورة 

 1094 يوليو 1ىل اإ  7جنيف، من 
 
 

للتربعات لفائدة اجلماعات األصلية واحمللية صندوق الويبو 
 املعتمدة: مذكرة إعالمية عن التربعات وطلبات الدعم

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  .9
احمللية املعمتدة اعات الأصلية و فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة حول واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"( 

اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا الثانية  WO/GA/32/6ق يف مرفق الوثيقة الصندو  قواعدرد ت)"الصندوق"(. و 
 .1090مث عّدلهتا يف دورهتا التاسعة والثالثني يف سبمترب  1002يف سبمترب  املعقودةوالثالثني 

 عىل ما ييل: قواعد الصندوق)و( من 6 قاعدةوتنص ال .1

ه  ")و( عالمية تضم ما ييل:قبل لك دورة من دورات اللجنة، يوّجِّ ىل املشاركني مذكرة اإ  املدير العام للويبو اإ

 مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف التارخي اذلي ُكتبت فيه املذكرة؛ "9"

 وهوية املتربعني )ما مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذكر هويته(؛ "1"

 ر؛ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ الأموال املرصوفة بعني الاعتبا "3"

صدار املذكرة الإعالمية السابقة؛ "4"  وقامئة الأشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ اإ

 والأشخاص اذلين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا؛ "2"
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م للك مس تفيد؛ "6"  ومقدار ادلمع املُقدَّ

 ووصف ُمفّصل مبا يكفي، لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة. "7"

ه هذه امل ىل أأعضاء اجمللس الاستشاري، واحدًا واحدًا، من أأجل البحث والتداول."وتُوجَّ  ذكرة اإ

كام يقتضيه قرار امجلعية العامة. وفامي ييل املعلومات املطلوب تبليغها  العرشونالإعالمية ملذكرة ايه  الوثيقة هذهو  .3
 العرشين للجنة:و  الثامنةللمشاركني يف ادلورة 

 :وأأسامء اجلهات املتربعة 1094 يونيو 91 مس توى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

كرونة سويدية يف ذكل التارخي( دفعه الربانمج السويدي ادلويل  200 000فرناك سويرساي )ما يعادل  66 011260مبلغ 
 ؛1006نومفرب  7( يف SwedBio/CBMللتنوع البيولويج )

 ؛1006ديسمرب  10يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة فرنسا يف  10 000)ما يعادل  فرناك سويرساي 39 664ومبلغ 

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعه صندوق كريس تنسن  12 000فرناك سويرساي )ما يعادل  11 111220ومبلغ 
 ؛1007مارس  17 يف

 ؛1007يونيو  6كرية، برن، سويرسا يف فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الف 920 000ومبلغ 

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، جنوب  2 000فرناك سويرساي )ما يعادل  2 162217ومبلغ 
 ؛1007أأغسطس  94أأفريقيا يف 

 ؛1007ديسمرب  10و ج يف يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة الن  60 000فرناك سويرساي )ما يعادل  16 122296ومبلغ 

 ؛1006فرباير  7فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية برن، سويرسا يف  900 000ومبلغ 

دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا،  93 449فرنك سويرسي )ما يعادل  91 200ومبلغ 
 ؛1099مارس  12جنوب أأفريقيا يف 

 ؛1099مايو  90دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعه متربع جمهول يف  273فرنك سويرسي )ما يعادل  200ومبلغ 

دولر أأسرتايل يف ذكل التارخي( دفعته حكومة أأسرتاليا يف  900 000فرنك سويرسي )ما يعادل  61 200ومبلغ 
 ؛1099 أأكتوبر 10

 1؛1093 يونيو 10أأسرتاليا يف  فرنك سويرسي دفعته حكومة 92 000 ومبلغ

 ؛1093يونيو  10 يف نيوزيالنددفعته حكومة  سويرساي فرناك 4 614240ومبلغ 

 فرناك سويرساي. 613 409279ما مجموعه  1094 يونيو 96 لصندوق حىتا يف حساب املقيّدةاملبالغ وتساوي 

                                                
1

 وفقا للرشوط املتفق علهيا بشأأن اس تخدام تربع حكومة أأسرتاليا. 1093سبمترب  1يف فرناك سويرساي  761211رد مبلغ  تّ  
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 مبلغ املوارد املتاحة:

فرناك  603210 الفوائد املرصفية:الرسوم و  ذكل يف مبا، 1094يونيو  91 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -
 سويرساي.

 .يشء ل : 1094يونيو  91 املبلغ اخملصص يف -

 .فرناك سويرساي 603210 :1094يونيو  91 يفاملبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اخملصص  -

 :2قامئة الأشخاص املس تفيدين من الصندوق منذ صدور املذكرة الإعالمية السابقة

 :3بمتويل مشاركهتم يف ادلورة السابعة والعرشين للجنةبو ادلمع اذلين أأويص طال 

 ل أأحد

والعرشين للجنة، ولكن ل تتوافر موارد اكفية يف  الثامنةطالبو ادلمع اذلين أأويص بتقدمي ادلمع هلم للمشاركة يف ادلورة 
 :4لمتويل مشاركهتم )حسب الأولوية( 1094 يونيو 91الصندوق يف 

 الس يدة اترييس فانديلو
 اجلنس ية: فيجي

 عنوان املراسةل: أأوالكند، نيوزيلندا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 (PIMAمجعية متاحف جزر احمليط الهادئ )
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: بورت فيال، فانواتو

 ستيفن غواغويرياالس يد 
 اجلنس ية: أأوغندا

 عنوان املراسةل: فورت بوراتل، أأوغندا
نغابو زا تورو )منرب ش باب تورو للعمل(امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مسّ   ت املر :: اإ

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: فورت بوراتل، أأوغندا

 والعرشين للجنة: السابعةاملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ادلورة 

 .مبالغ مرصوفةل 

 والعرشين للجنة الثامنةاملرصوفة للمشاركة يف ادلورة اخملصصة أأو  املبالغ

 .ل مبالغ خمصصة أأو مرصوفة

                                                
2

 .1094 فرباير 16املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/27/INF/4الوثيقة انظر  
3

 .1094 فرباير 6املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/26/INF/6الوثيقة مرفق انظر  
4

 .1094 أأبريل 2املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/27/INF/6الوثيقة مرفق انظر  
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 للجنة املقبةليف ادلورة للمشاركة دلمع ا طاليبقامئة 
 )وفق الرتتيب الأجبدي الإنلكزيي(

 حامدي أأج محمد أأابالس يد 
 مايلاجلنس ية: 

 موريتانيا، نواكشوطعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املر ::

 (ADJMORأأدمجور )منظمة 
 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

ديت منيوليا بستيدس لكديرون ةالس يد  اإ
 كولومبيااجلنس ية: 

 ، كولومبياانرينوعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املر ::

 (CEM Amayra)مركز ادلراسات متعددة الاختصاصات مجلاعات أأميارا 
 بوليفيا، لابز دة بصفة مراقب:مقر اجلهة املعمت

س تيبانس يو اكسرتو دايز الس يد  اإ
 بامناجلنس ية: 

 ويلينغتون، نيوزيلنداعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املر ::

 (IITCجملس معاهدة الهنود ادلولية )
 مدينة بامن، بامن مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب:

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

 بامن بامن سييت،عنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املر ::

 (KUNAمجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان )
 بامن كورجيميينتو، سان فيلييب،مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 مسيث-الس يدة اكيت هودجسون
 اجلنس ية: كندا

 عنوان املراسةل: ساساكتون، ساساكتش يوان، كندا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 اجمللس الوطين للخالس يني
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: أأواتوا، كندا
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نديفون ةالس يد ينك اإ  سيس يليا اإ
 الاكمريوناجلنس ية: 

يمكن ابتيبوعنوان املراسةل:   الاكمريون، اإ
 املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املر :: امس اجلهة

 (AFTRADEMOP)أأوه -الإعامر والتمنية لشعب موكومجعية 
يمكن ابتيبو، الاكمريونمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب:   اإ

 كامل كومار راي الس يد
 نيبالاجلنس ية: 

 نيبالعنوان املراسةل: اكمتاندو، 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املر ::

دارة أأصول امللكية الفكرية لأغراض احلفاظ عىل التنوع ومجعية  ،الهاميلايمجعية برامج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف  اإ
 البيولويج يف الأرايض الرطبة

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 

ىل الإحاطة علام  .4 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


